Znak sprawy: AI 261-01/EJ/17

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca:
…………………………………………………………….…………
…………………………………………………………….…………
(pełna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………….…………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż wyposażenia, urządzeń
medycznych, pomocy dydaktycznych oraz materiałów jednorazowego użytku do pracowni kierunku pielęgniarstwo
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu”, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w części III SIWZ.

…………………………..….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………..…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego
w części III SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………………….……..
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym
zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni
zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Uwaga! Pożądany czytelny podpis lub podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem
Wykonawca może swobodnie edytować niniejszy wzór z zastrzeżeniem, że zostaną w nim zamieszczone wszystkie
wymagane dane określone w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: rektorat@pwszzamosc.pl

Znak sprawy: AI 261-01/EJ/17

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykonawca:
…………………………………………………………….…………
…………………………………………………………….…………
(pełna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………….…………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż wyposażenia, urządzeń
medycznych, pomocy dydaktycznych oraz materiałów jednorazowego użytku do pracowni kierunku pielęgniarstwo
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu”, prowadzonego przez Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: rektorat@pwszzamosc.pl

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy
Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust.
5 pkt. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj.:
1.

.…………………………………………………………..….……………………………………………………………………….……………………………….…

2.

…………………………………………………………..….……………………………………………………………………….……………………………….…

3.

……………………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………….……..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 i ust.5 pkt.1
Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
4.

.…………………………………………………………..….……………………………………………………………………….……………………………….…

5.

…………………………………………………………..….……………………………………………………………………….……………………………….…

6.

……………………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………….……..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: rektorat@pwszzamosc.pl

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

Uwaga! Pożądany czytelny podpis lub podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem
Wykonawca może swobodnie edytować niniejszy wzór z zastrzeżeniem, że zostaną w nim zamieszczone wszystkie
wymagane dane określone w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: rektorat@pwszzamosc.pl

Znak sprawy: AI 261-01/EJ/17

Załącznik nr 7 do SIWZ

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Dostawa i montaż wyposażenia, urządzeń
medycznych, pomocy dydaktycznych oraz materiałów jednorazowego użytku do pracowni kierunku pielęgniarstwo
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu”
ja /my niżej podpisany /i …............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)
......................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
oświadczam/my, że*:
1.

Lp.

Przynależę***/przynależymy*** do tej samej grupy kapitałowej **** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 ze zm.), o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
…..

.......................................
(miejscowość, data)

..................................................................
podpis osoby/osób upoważnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy **

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: rektorat@pwszzamosc.pl

2.

nie przynależę***/ nie przynależymy*** do tej samej grupy kapitałowej**** w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 ze zm.), o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.......................................
(miejscowość, data)

.................................................................
podpis osoby/osób upoważnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy**

* należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2
** Uwaga! Pożądany czytelny podpis lub podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem
****Podkreślić właściwe lub wykreślić nie właściwe
****zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
Wykonawca może swobodnie edytować niniejszy wzór z zastrzeżeniem, że zostaną w nim zamieszczone wszystkie
wymagane dane określone w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa i
podpisuje każdy Wykonawca.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164,
oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ), Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust.5, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel. 0 (84) 6383444, 0 (84) 6383555, fax. 0 (84) 6383500
www.pwszzamosc.pl, e-mail: rektorat@pwszzamosc.pl

